עיריית קריית גת
הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי מס' 25/2018
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 .1כללי ,רקע  ,הגדרות ותנאי סף
כללי

.1.1

עיריית קריית גת (להלן" :העירייה") ,מזמינה בזאת מציעים להציע הצעותיהם
לאספקה ,פירוק ,התקנה של מתקני תאורה בטכנולוגיית  LEDומערכת שליטה
ובקרה עבור עיריית קריית גת ,בהתאם לדרישות ולתנאים המפורטים במסמכי המכרז,
לרבות בהסכם ובנספחים המצורפים לו (להלן" :השירותים").
תיאור העבודות
.1.2
העבודות שיבוצעו במסגרת המכרז כוללות :


אספקה/פירוק והתקנת מתקני תאורה בטכנולוגית  LEDכולל מערכת שליטה ובקרה.
הגדרות
.1.3
" .1.3.1העירייה"  -עיריית קריית גת ו/או מי שימונה ע"י ראש העיר כבעל הסמכות
להפעיל הקבלן במכרז.
" .1.3.2הקבלן"  -תאגיד הרשום כדין בישראל ,לרבות נציגיו ,עובדיו ,עורכי הדין,
שליחיו ,מורשיו המוסמכים וכל הבא מטעמו ,העומד בתנאי הסף של המכרז.
" .1.3.3המכרז"  -מכרז מס'  25/2018שהתפרסם על ידי העירייה לאספקת השירותים
.1.3.4
.1.3.5
.1.3.6
.1.3.7
.1.3.8
.1.3.9

נשוא מכרז זה ,לרבות ,נספחיו ,שאלות ותשובות ההבהרה ופרוטוקול סיור קבלנים.
"המנהל"  -מנהל האגף שימונה ע"י ראש העיר ו/או אדם אחר שייקבע ע"י ראש
העיר.
"המפקח"  -מי שימונה על ידי העירייה לפקח על ביצוע התחייבויותיו של הקבלן
על פי מסמכי המכרז.
"מע"מ"  -כל מקום בחוזה ,לרבות ,חוקים ,תקנות הנחיות וכל פרט אחר ,בהם
לא נאמר כי הסכום אינו כולל מע"מ – יראו את הסכום ככולל מע"מ.
"החוזה"" /ההסכם" – החוזה המצורף למסמכי המכרז ,על כל נספחיו.
"המפרט הטכני" – המפרט הטכני המפורט בפרק  6תחת הכותרת "השירות
הנדרש".
"המחירון" – כתב הכמויות שבנספח .1

" .1.3.10הפרויקט" –כל הפעילויות והמטלות הנדרשות מהזוכה ,לרבות אספקת השירותים
במשך כל תקופת ההתקשרות.
 " .1.3.11צו תחילת עבודה" – הזמנת עבודה לביצוע פרויקט בהיקף שיוחלט ע"י העירייה
הן בהיקף כלכלי והן בהיקף אספקת השירותים.
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דרישות סף מקבלן גופי התאורה בארץ
.1.4
המציע יצרף את האישורים הבאים:
 .1.4.1אישור ממכון מוסמך ,כדוגמת מכון התקנים הישראלי ,טכניון וכול' ,המעיד כי
ארגונו של המציע בארץ בעל מערכת איכות מאושרת לתקן ,ISO-9001 : 2008
בתחום של "מערכות תאורה ותחום החשמל" (יש לצרף אישור או תעודה בתוקף).
 .1.4.2כתב הסמכה מאת יצרן גופי תאורה או מאת נציגו הרשמי בארץ ,אשר מסמיך את
המציע למתן שרות ,אחריות ,חלפים ותמיכה טכנית בארץ של גופי התאורה,
לתקופה של  5שנים לפחות (יש להציג כתב הסמכה רשמי).
 .1.4.3הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל כי הוא הבעלים של זכויות הקניין של גופי התאורה
וכי אין מניעה או הגבלה על הצעת המציע למזמין .במקרים בהם זכויות הקניין בגופי
התאורה שייכות לצד שלישי ,יפורט הדבר בהצהרה ,בתוספת הסבר מקור זכותו של
המציע למזמין את גופי התאורה .כמו כן יתחייב המציע כי ישפה את המזמין בכל
מקרה של תביעת צד שלישי הקשורה בגופי התאורה המוצעים על ידו.
 .1.4.4הצהרת היצרן בארץ או בחו"ל שכל רכיבי גופי התאורה המוצעים הינם ביצור שוטף
וכי אין כל כוונה להפסקה מתוכננת של ייצורם.
 .1.4.5הצהרה כי המציע הינו בעל ניסיון מוכח ,לפחות בחמש ( )5השנים האחרונות ,בביצוע
תכנון תאורה ,ייצור ו/או אספקת גופי תאורה.
 .1.4.6הצהרה כי המציע הינו בעל ניסיון מוכח ,לפחות בחמש ( )5השנים האחרונות ,בביצוע
עבודות חשמל ברשת המאור ( תאורת חוץ בלבד ) עבור רשויות מקומיות ו/או
תאגידים עירוניים ו/או משרדי ממשלה ויחידות הסמך שלהן ו/או תאגיד סטטוטורי
ו/או חברות ממשלתיות ו/או גופים מוסדיים בארץ .להוכחת סעיף זה ,יש לצרף
אישורים ממזמיני עבודות ו/או מסמכים אחרים המעידים על ניסיונו של המשתתף
במכרז.
ככל שלהוכחת סעיף זה ,צורפו אישורים שאינם מרשויות מקומיות ו/או תאגידים
עירוניים ו/או משרדי ממשלה ויחידות הסמך שלהן ו/או תאגיד סטטוטורי ו/או
חברות ממשלתיות ו/או גוף מוסדי אחר בארץ ,אלא מאת הקבלן הראשי ,יצרף
המשתתף במכרז גם אישור מאת מזמין השירותים מהקבלן הראשי (רשויות
מקומיות ו/או תאגידים עירוניים וכו') בהתייחס לניסיון הנדרש.
 .1.4.7הצהרה כי המציע הינו בעל זיכיון בארץ ,לפחות בשלוש השנים האחרונות ,לאספקת
גופי תאורה ,של יצרן הגופים המוצעים על ידו.
 .1.4.8אישור רו"ח המעיד על היותו בעל מחזור שנתי עסקי בסך של  ₪ 2,000,000לפחות
(לא כולל מע"מ) ,בכל אחת משלוש ( )3השנים האחרונות ( .)2015-2017
 .1.4.9הצהרה עם פירוט ניסיון מוכח של יצרן גופי התאורה באספקת גופי תאורת כבישים
ושצ"פ מבוססי  ,LEDכדוגמת הגופים המוצעים ,אשר הותקנו בארץ ו/או באירופה
ו/או בארה"ב (יש לוודא שהציוד מיועד לתדר ומתח הרשת בארץ) ,בכמות של 1,000
יחידות לפחות במהלך השנים .2011-2013
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 .1.4.10רשאים להשתתף במכרז רק משתתפים הרשומים אצל רשם הקבלנים במועד
האחרון להגשת ההצעות למכרז לפי קוד ענף  160קבוצה א' ,סוג  1וגם קוד ענף 270
קבוצה א' ,סוג  .1על המשתתף ,לצרף אישור רישום אצל רשם הקבלנים
לא תתקבלנה הצעות של משתתפים במכרז הרשומים אצל רשם הקבלנים לפי קוד
ענף  100או קוד ענף .200
 .1.4.11מובהר בזאת ,כי העירייה תהא רשאית לאמת את הפרטים המופיעים באישורים
הנדרשים הן עם המשתתף במכרז ,הן עם הקבלן הראשי ,והן עם מזמין השירותים,
לצורך בירור בדבר עמידת המשתתף במכרז בתנאי הסף.
הערה:
למען הסר ספק ,מובהר להלן כי ,גם משתתפים במכרז שיש להם או הייתה להם התקשרות עם
העירייה ורוצים להוכיח את ניסיונם באמצעות הניסיון שצברו במסגרת עבודות שביצעו עבור
העירייה נדרשים לצרף את המסמכים הנדרשים בסעיפים  1.4.5ו.1.4.6 -
.1.5

נדרשת הרשימה כמפורט להלן:



אתרים שבהם בוצעה ההתקנה.



כמות ,הקבלן ,דגם גופי התאורה ,תאריך ההתקנה ,שם יצרן גוף התאורה ושם המתקין.



דגם והקבלן מקורות האור (  )LEDשסופקו בהתקנה זו ,כולל שם יצרן ה.LED -



שם איש הקשר ומס' הטלפון באתרים הנ"ל.
 .1מסמך עם פרטי איש קשר קבוע בחברת המציע ,למתן תמיכה טכנית .בעל התפקיד יהיה
עובד מן המניין בחברת המציע ,בעל רישיון חשמלאי מתאים ,עם ניסיון מוכח של  3שנים
לפחות בהתקנת גופי תאורה ויכולת מוכחת לערוך חישובים פוטומטרים רלוונטים.
 .2המציע ימלא את כל הנדרש "בטבלת ריכוז מסמכים ,התחייבויות ואישורים" ,המצ"ב
כנספח .3
.1.6

מפרט טכני מיוחד לגופי תאורה מבוססי LED
גופי התאורה הנדרשים במסגרת מפרט זה ,הינם גופי תאורה ייעודיים לנורות מסוג
 ,LEDבעל תפוקת אור ,הקבלן חשמלי ופיזור אור אשר יענו על דרישת תכנון תאורה
עבור כביש ו/או שטח נתון ,בהתאם לדרישות המזמין ותקן ישראלי.

גופי התאורה יתאימו לדרישות המפרט הטכני כמפורט להלן:
.1.7
 .1.7.1גוף התאורה יתאים לכל דרישת תקן ישראלי  20חלק  2.3ויתאים לעבודה
בטמפרטורות סביבה של ( )-10עד ( ,)+ 35יש להציג תעודת בדיקה מלאה.
גוף התאורה יהיה בעל מבנה מתכתי ,להבטחת חוזק מכאני ופיזור החום
.1.7.1.1
המופק ממקורות האור וממערכת ההפעלה ,ללא מערכת אוורור חשמלית.

עיריית קריית גת
הזמנה להציע הצעות למכרז פומבי מס' 25/2018
אספקה ,פירוק והתקנה של מתקני תאורה בטכנולוגיית  LEDומערכת שליטה ובקרה
.1.7.1.2

גוף התאורה מיועד להתקנה ולהתחברות לזינה באמצעות מערכת הפעלה
אלקטרונית אינטגרלית ייעודית המותקנת בתוך גוף התאורה (-)Driver
ההתקנה תתבצע בהתאם להוראות ההתקנה המקוריות של היצרן .מערכת
ההפעלה האלקטרונית תאפשר תאורה קבועה ויציבה ,ללא תלות בשינויים
במתח הרשת בתחום .-/+ 10%

.1.7.1.3

מערכת ההפעלה ( )Driverתכלול כניסת תקשורת  DALIבהתאם לדרישות
תקן  IEC62386ותסומן בהתאם ,יש להציג אישור ממכון  DALIמוסמך.
גוף תאורה יכלול התקן עבור ממסר תקשורת מסוג  .NEMAעל הקבלן
להציג אישור מאת חברת "טלמטיקס" המטפלת בהפעלת פנסים מרחוק.

.1.7.1.4

.1.7.1.5

.1.7.1.6
.1.7.1.7
.1.7.1.8
.1.7.1.9
.1.7.1.10

.1.7.1.11
.1.7.1.12
.1.7.1.13

גוף התאורה או סדרת גופי התאורה יהיו בעלי מספר עקומות פיזור
פוטומטרי ,ליישום דרישות התקן לתאורה עבור כל סוגי הכבישים ו/או
השצ"פ הנדרשים בכל אתר ויאפשרו קיום עוצמת התאורה ואיכותה בהתאם
לדרישות המזמין ותקן ישראלי.
התקנת גוף תאורה על עמודי חשמל של חברת חשמל יהיה בעל דרגת הגנה
מפני הלם חשמלי מסוג ( 2בידוד כפול) בהתאם לדרישות תקן ישראלי
.20התקנת גוף תאורה על עמודי חשמל עצמאיים אחרים יהיה בעל דרגת
הגנה מפני הלם חשמלי מסוג .1 CLASS
גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני לחות ואבק  IP-65לפחות.
גוף התאורה יכלול התקן הגנה מנחשולי מתח בסיווג של .10 KV / 10KA
גוף התאורה יהיה בעל דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים  IK-08לפחות
בהתאם לדרישות תקן .IEC62262
גוף התאורה יאפשר חיבורו לראש עמוד התאורה או לזרוע או לקיר.
גוף התאורה המוצע יהיה בעל מקדם הקבלן של  0.92לפחות בהעמסה מלאה
או בכל מצבי העמעום האפשריים ,בהתחברות ישירה לרשת החשמל ובכל
תחום מתח הרשת.
מקורות האור יהיו מסוג  LEDמתוצרת  CREEאו שווה תכונות ,איכות
וערך.
מקור האור יהיה בעל מסירת צבע של  65%לפחות.
גוון מקור האור יהיה בתחום של  2700K – 3000Kבהתאם לדרישות
המזמין ,מאותה קבוצת  BINNINGבהתאם לתקן .IEC62707

.1.7.1.14

הערך המרבי של הקרינה בתחום הכחול של הספקטרום 420 – 500 nm
ויהווה עד  45%מהעוצמה המרבית הנפלטת ,יש להציג אישור ממעבדה
מוסמכת .המזמין שומר לעצמו את הזכות לבצע בדיקות גוון וספקטרום על
פי שיקול דעתו במשך כל חיי הפרויקט ועל הקבלן יהיה להחליף כל גוף
תאורה שאינו עונה על דרישות הגוון והספקטרום.
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.1.7.1.15

אורך חיי מקור האור ( LEDכאשר היא מותקנת בגוף התאורה) וגוף
התאורה ,יהיה  50,000שעות לפחות (מתייחס למקור האור ולמערכת
ההפעלה  ) Driver -בטמפרטורת סביבה של  ,35Cמותרת ירידת שטף האור
עד  70%בהתאם לתקן  IESLM-82ולתקן IES TM 21

.1.7.1.16

גוף התאורה המוצע יתאים לדרישות כל התקנים כנדרש במפרט זה
בהתחברות ישירה לרשת החשמל ,וכמפורט להלן:

יש להציג תעודות בדיקה חיוביות ומלאות של מכון התקנים הישראלי .במידה
ובמועד הגשת החומר יוגש דו"ח ממעבדה מאושרת  – CBהמשיב יעביר תוך 6
חודשים מיום ההגשה גם בדיקה של מכון התקנים הישראלי (יש לצרף התחייבות
חתומה ע"י עו"ד):


תעודת בדיקה מלאה לתקן ישראלי  20חלק  ,2.3לרבות תחום טמפרטורת סביבה ,קיימות
מגן מנחשולי מתח ייעודי ואישור התאמת הדרייברים לדרישות תקן ישראלי  61347חלק
.2.13



תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  961חלק .2.1



תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי  961חלק ( 12.3הפרעות מולכות ,זרמי הרמוניות 3-
.)IEC 61000 ,2



תעודת בדיקה להתאמה לתקן ישראלי ( 62471בטיחות פוטו – ביולוגית) ,בהתאם לסוג גוף
התאורה המוצע כהגדרתו בתקן הרלוונטי.



תעודת בדיקה להתאמה לתקן ( IEC 62031דרישות בטיחות מנורת ה.)LED -



תעודת בדיקה להתאמה לתקן ( IEC62262דרגת הגנה מפני הולם מכאני וזעזועים (.)IK -08



תעודת בדיקה להתאמה לתקן ( IEC61547תאימות וחסינות אלקטרו מגנטית לציוד
תאורה).



תעודת בדיקה להתאמה לתקן  –RFI (EN – 55015הפרעות משודרות בתדר רדיו מציוד
תאורה).



אישור ממכון מוסמך להתאמת התקשורת  DALIלתקן .IEC62386



דו"ח פוטומטרי מלא ועקום פיזור אור ממעבדות מוסמכות  ISO17025ובנוסף יסופק קובץ
דיגיטלי בפורמט  IESאו  ,LUMDATעבור כל סוג גוף תאורה מוצע .המדידה תתבצע
בהתאם לדרישות תקן .LM-70



תעודת בדיקה ליעילות גוף התאורה בהתאם לתקן  IESLM-82ולתקן .IES TM21



תעודת בדיקה ליעילות גוף התאורה בהתאם לתקן .IESLM-79



תעודת בדיקה לתקן .)binning( IEC 62707
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אחריות ותחזוקת גופי התאורה
.1.8
 .1.8.1לכל דגמי גופי התאורה נדרשת אחריות של חמש שנים .הקבלן יחליף כל גוף תאורה
שפסק לפעול במהלך תקופת האחריות .עלות החלפת גופי התאורה והעבודה תחול על
הקבלן.
 .1.8.2המציע יגיש את הוראות ההתקנה לאישור המזמין.
טבלת ריכוז דרישות ונתונים טכניים
.1.9
הערות למילוי הטבלה ( :הטבלה הינה רשימת דרישה מרוכזת לנוחות המציע בלבד
וההתייחסות תהיה לתוכן המסמכים כפי שנדרש במסמכי המפרט).
 .1.9.1המציע ימלא את הטבלה ויגיש את המסמכים הנדרשים (תנאי הסף).
 .1.9.2על המציע למלא את הנתונים בטבלה ,באין התייחסות מלאה לאחד או יותר מסעיפי
הדרישה המפורטים בטבלה להלן ,יפרש המזמין שאין למציע את היכולת לממש את
הנדרש והצעתו תפסל על הסף.
 .1.9.3כל סעיף בטבלה להלן הינו סעיף סף המהווה תנאי הכרחי לאישור ההצעה .אם אין
ביכולת המציע לענות תשובה מפורטת ו/או אין ביכולת המציע לעמוד בדרישה מסוג
זה ,הצעתו תפסל על הסף.
 .1.9.4חובה לענות על כל סעיפי הדרישות המפורטים בטבלה להלן ולגבות את התשובות ע"י
המסמכים הנדרשים ,שיצורפו על ידי המציע לטבלה זו .המסמכים ימוספרו כמפורט
בטבלה ,יש לסמן את מספר המסמך ליד הפסקה המתאימה במסמך שמצרף המציע,
ניתן להפנות למספר סעיפים באותו המסמך.
 .1.9.5תיאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי ועל המציע להתייחס לדרישות בהרחבה
כמפורט במסמכי המכרז.
 .1.9.6תיאור הדרישות בטבלה להלן הינו תמציתי ואינו פותר את המציע מחובת התייחסות
ליתר סעיפי הדרישות המפורטות במסמכי המכרז.
 .1.9.7ערבות השתתפות במכרז וערבות ביצוע
ערבות השתתפות במכרז
 .1.9.7.1להבטחת התקשרות הקבלן עם העירייה ,על הקבלן להגיש ערבות בנקאית
אוטונומית ,בשקלים חדשים ,בלתי מותנית ,צמודה למדד המחירים לצרכן,
בסך של  ₪ 100,000שהוצאה ע"י בנק ישראלי ,בהתאם לנוסח המצורף כנספח
 2למסמכי המכרז (להלן "ערבות מכרז") אשר תעמוד בתוקף עד ליום
 21.05.2019לכל הפחות ,ממועד הגשת ההצעות והקבלן יישא בעלותה.
 .1.9.7.2תוקף של ערבות זו ,ניתן להארכה בהודעה בכתב של העירייה באופן חד צדדי
לבנק,
בלא צורך בקבלת הסכמת הנערב ,לתקופה של ( 90תשעים ) ימים נוספים,
מהמועד הנקוב בסעיף זה.
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 .1.9.7.3ערבות המכרז תחולט בקרות אחד או יותר מהמקרים הבאים :כל אימת
שהקבלן יחזור בו מהצעתו לאחר חלוף המועד האחרון להגשת הצעות ,בכל
דרך שהיא ו/או כל אימת שהקבלן נהג במהלך המכרז בתכסיסנות ו/או בחוסר
ניקיון כפיים ו/או כל אימת שהקבלן מסר לוועדת המכרזים ו/או לעירייה מידע
מוטעה או מידע מהותי לא מדויק ו/או כל אימת שלאחר שנבחר הקבלן כזוכה
במכרז ,הוא לא פעל על פי ההוראות הקבועות במכרז ,כתנאי מוקדם
להתקשרות.
 .1.9.7.4ערבות המכרז של הקבלן הזוכה תוחזר לו ,רק לאחר שימציא לעירייה ,חוזה
התקשרות חתום(מקור) וערבות ביצוע בהתאם לנוסח המצורף כנספח ג'
למסמכי המכרז ( להלן" :ערבות ביצוע") ורק בחלוף  45יום ,מיום תחילת מתן
השירות.
 .1.9.7.5הקבלנים ,אשר לא זכו במכרז יוכלו להגיע למשרדי מזכירות העירייה לקבל
את הערבות ,וזאת רק לאחר הודעה בכתב מאת העירייה כי הוכרז זוכה ונחתם
עמו חוזה התקשרות כדין וחלפו  14יום מיום תחילת מתן השירות.
 .2ערבות השתתפות במכרז וערבות ביצוע
 .2.1כתנאי לחתימת העירייה על הסכם ההתקשרות ,על הקבלן להמציא לעירייה
ערבות בנקאית ,מבנק ישראלי ,ע"ס ( ₪ 150,000ובמלים מאה וחמישים אלף ) ₪
עד שבעה ימי עבודה לאחר משלוח הודעת הזכייה ,בהתאם לנוסח המצורף כנספח
ג' להסכם (להלן "ערבות הביצוע") ערבות הביצוע תהא בתוקף ל  12 -חודשים
(שנה) .הקבלן מתחייב להאריכה מפעם לפעם ,לפי דרישת העירייה ,כך שהיא תהא
בתוקף עד למועד האמור ,והזוכה יישא בעלותה .עם קבלת ערבות הביצוע כנדרש,
העירייה תחזיר לקבלן את ערבות המכרז כאמור בסעיף  1.9.7.1דלעיל .בכל מקרה
בו לא יאריך הקבלן את הערבות לפי דרישת העירייה ,תהא העירייה רשאית
לממשה ולעכב תחת ידה את סכום הערבות עד למילוי כל התחייבויותיו על פי
מסמכי החוזה ו/או לחלט ממנה כל סכום המגיע לעירייה על פי חוזה זה.
 .2.2ערבות הביצוע תחולט ,בכל מקרה בו לא ימלא הקבלן הזוכה חובה מהחובות
המפורטות במסמכי המכרז ונספחיו ,והיא תהווה פיצוי מוסכם וידוע מראש; ברם,
חילוט הערבות הבנקאית לא יפגע בזכותה של העירייה לתבוע פיצויים נוספים
מהקבלן ,בגין נזקים אחרים ו/או נוספים אשר יגרמו לעירייה על-ידו עקב אי קיום
ההצעה.
 .2.3יודגש בזאת ,כי המצאת ערבות ביצוע כאמור לעיל ,הינו תנאי עיקרי ויסודי בחוזה
ההתקשרות ואי המצאת ערבות כאמור ,תחשב כהפרה יסודית של החוזה,
והעירייה זכאית לבטל את החוזה ו/או הזכייה לאלתר ולחלט את ערבות
ההשתתפות במכרז ,מבלי לגרוע מזכות העירייה לתבוע מהקבלן פיצויים על הפרת
החוזה.
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 .2.4בסיום ההתקשרות עם הקבלן ,העירייה תשיב את ערבות הביצוע (לאחר בירור) כי
הקבלן מילא אחר כל התחייבויותיו נשוא מכרז זה ולאחר קבלת אישור מהעירייה
כי אין לעירייה כל טענות כלפי הקבלן וזאת עד  90יום מסיום ההתקשרות בפועל.
 .2.5מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ערבות הביצוע תשמש כבטחון לקיום ולמילוי מדויק
של כל הוראות מסמכי המכרז ונספחיו.
 .2.6מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,תשמש הערבות להבטחת ולכיסוי של:
 .2.6.1כל נזק או הפסד העלול להיגרם לעירייה עקב או בקשר עם הפרה או אי מילוי
תנאי כלשהו מתנאי המכרז והחוזה.
 .2.6.2כל ההוצאות והתשלומים הקשורים לקבלן הזוכה ,שהעירייה עלולה להוציא
או לשלם או להתחייב בהם בקשר עם חוזה זה.
 .2.6.3בכל מקרה כאמור ,תהא העירייה רשאית לגבות את סכומי הערבויות ,כולם
או מקצתם ,בפעם אחת או במספר פעמים ,ולהיפרע מתוכם לגבי הנזקים,
ההפסדים ,ההוצאות והתשלומים כאמור.
 .2.6.4באם חולטה הערבות ,חובה על הקבלן הזוכה להמציא ערבות חדשה להמשך
ההתקשרות.

